( Libero– 1 mei 2009 )

DRAMA IN NEDERLAND
Doden en gewonden in Nederland op de traditionele koninginnedag.
Tussen de ernstig gewonden ook drie kinderen.
“Het gebeurde allemaal in een seconde”,
vertelde een getuige van het drama dat
zich afspeelde in Nederland op
koninginnedag. “Ik stond met mijn
kinderen te kijken naar de koninklijke
familie, die boven in de bus zat, precies
tegenover het plein waar het jaarlijkse
defilé zou worden gehouden. Allemaal
waren ze vrolijk en gelukkig; ook koningin Beatrix, die ons glimlachend
groette. Plotseling zag ik een zwarte auto die met grote snelheid naderde
in de richting van de bus, terwijl hij de mensen omverreed die op zijn weg
stonden en vervolgens van richting veranderde doordat hij een
motorrijder raakte. Toen alleen maar geschreeuw, bloed en paniek;
kinderen die huilden, mensen uitgestrekt op de grond. Een vreselijke klap.
Ik drukte de kinderen zo dicht mogelijk tegen me aan, God dankend dat ik
me niet aan de andere kant bevond. Anders had die auto ons ook
omvergereden.”
Dit is het eerst verkregen commentaar na het incident dat plaats vond op
een van de meest geliefde jaarlijks terugkerende feesten van het
Nederlandse volk, dat valt op 30 april. Het wordt gevierd in heel het land
met openluchtconcerten, markten en optochten opgefleurd met de
dominerende kleur: oranje. De auto is tegen een monument geklapt: de
bestuurder was een man van 38 jaar met de Nederlandse nationaliteit.
Vier personen verloren het leven; 17 raakten gewond, waarvan 6 ernstig
en waaronder drie kinderen van 9, 15 en 16 jaar. Ook de bestuurder bleek
gewond. Ze hebben hem geopereerd: de vooruitzichten waren ongunstig.
Aan de agente die hem de eerste hulp had verleend heeft hij gezegd dat
hij het gedaan had met een bedoeling; waarop hij het bewustzijn verloor.
Zijn huis is doorzocht op zoek naar eventuele aanwijzingen voor deze
“aanslag” waarvan men niet wist of deze was ingegeven door persoonlijke
motieven. Wel wist men dat het voertuig, een Suzuki Swift, de autobus
met het koninklijk gezelschap een goede twintig minuten was gevolgd,
zonder dat iemand van de politie dit verdacht vond en hem tegenhield.
Andere getuigen hebben ons verteld wat ze hebben gezien en ze hebben
ons de beelden getoond, gemaakt met hun mobieltjes: gewonden lagen
uitgestrekt op straat, een agente probeerde iemand, die niet meer bewoog,
te reanimeren, overal bloed, weggevluchte kinderen die brulden van de
schrik. De koninklijke familie, zichtbaar geschokt, ging staan op het

moment dat ze de auto in hun richting zagen komen, iedereen
omverrijdend die zich op straat bevond. Prinses Máxima sloeg haar hand
voor haar mond, vastgenageld: ze stond op het punt om flauw te vallen,
maar werd direct opgevangen door haar echtgenoot, kroonprins Willem
Alexander. Prinses Anita barstte los in een hevige huilbui, terwijl ze haar
handen voor haar gezicht sloeg. Ook de prinsesjes Amalia, Alexia en
Ariane, dochtertjes van Willem Alexander en Máxima en hun neefjes en
nichtjes zijn getuigen geweest van de tragedie.
En de koningin? Simon Boon, organisator van talloze feesten ter ere van
haar en die naast haar zat, vertelde het volgende: “Ze kon het haast niet
geloven. In haar ogen heb ik een intense en diepe droefheid gezien..” Na
twee uren verscheen ze op de televisie, getekend door verdriet en gekleed
in een donkerblauwe jurk, soberder dan de jurk die ze droeg tijdens de
feestelijkheden. Ze zei dat ze zich verbonden voelde met de families van
hen die het leven hadden verloren en met de zwaar gewonden. Er werd
gevraagd om alle activiteiten af te gelasten en de vlag halfstok te hangen.
In Amsterdam stond een groot concert gepland op het museumplein met
diverse artiesten temidden van 10.000 toehoorders.
Premier Jan Peter Balkenende, die zich in Warschau bevond, keerde direct
terug naar Nederland en hield een persconferentie waar hij zijn medeleven
betuigde “op een dag die eigenlijk in het teken had moeten staan van
feest en plezier”. In de auto van de dader, van wie men de naam nog niet
kent, is een dagboek gevonden met aantekeningen over de plaatsen die
de koningin zou hebben bezocht; een echte precieze kaart met daarop alle
gegevens. Zijn buurvrouw heeft hem beschreven als een rustige en
vriendelijke man. De laatste tijd was hij echter erg gespannen omdat hij
was ontslagen als beveiliger en depressief omdat hij net was gescheiden.
In de komende dagen zal er meer duidelijk worden over zijn motieven
voor die waanzinnige daad die de glimlach doofde op de gezichten van al
diegenen die verenigd waren om samen met hun koningin te feesten op
een zonovergoten lentedag.
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